RAPORT LEGISLACYJNY
ZA OKRES OD 1 DO 31 LIPCA 2019 R.
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Niniejszy Raport legislacyjny przygotowany został w ramach współpracy
z Kancelarią Adwokacką Filipa Łukaszewicza w oparciu o umowę o obsługę prawną PRCH.
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I.

ZESTAWIENIE WYBRANYCH DZIAŁAŃ PRCH W ZAKRESIE PUBLIC AFFAIRS

Nazwa projektu / organu
2

Podmiot

Przekazanie m. st.
Warszawy postulatów
branży w zakresie relacji
miasto-inwestor

m. st. Warszawa

Udział w dyskusji na
temat dostępu
telekomunikacyjnego do
nieruchomości

Rada
Przedsiębiorców /
Rzecznik MŚP

Przedmiot regulacji /
działalności
- rozpoczęcie dialogu z
miastem, którego celem
będzie przygotowanie
rekomendacji
wewnętrznych zmian w
postępowaniu Urzędu
- dyskusja na temat
praktycznych problemów
związaniem z
udzielaniem i
uzyskiwaniem dostępu
do nieruchomości, w tym
także nieruchomości
komercyjnych
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Stanowisko PRCH
- PRCH przedstawiło
postulaty, które w naszej
ocenie, mogą przyczynić się
do uproszczenia sposobu
załatwiania spraw
związanych w szczególności
z obsługą inwestycji
- PRCH zaprezentowało
stanowisko wskazujące na
zasadność odmiennego
podejścia do określania
warunków dostępu do
nieruchomości innych niż
nieruchomości mieszkalne
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II.

INFORMACJE OGÓLNE
a) Ustawy uchwalone na lipcowych posiedzeniach Sejmu
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Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach
rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych:
o ustawa wprowadza zerowy podatek PIT od przychodów
z pracy (stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy
nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy) oraz z umów
zlecenia zawartych z firmą, osiąganych przez osoby
do 26 roku życia – do wysokości nieprzekraczającej
w roku podatkowym 85 528 zł (czyli do górnej granicy
pierwszego przedziału skali podatkowej);
o ustawa wejdzie w życie z dniem 1 sierpnia 2019 r.;
o w dniu 24 lipca 2019 r. Prezydent podpisał ustawę;
o tekst ustawy dostępny jest tutaj.



Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw:
o ustawa umożliwia Prezesowi UOKiK bardziej elastyczne
kształtowanie
struktury
wewnętrznej
UOKiK,
w szczególności w odniesieniu do delegatur UOKiK;
o ustawa przyznaje Prezesowi UOKiK uprawnienia
w zakresie dostępu do tajemnic prawnie chronionych,
takich jak tajemnica skarbowa i tajemnica bankowa;
o ustawa wejdzie w życie co do zasady po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia;
o w dniu 5 lipca 2019 r. ustawa została przekazana
do Senatu;
o tekst ustawy dostępny jest tutaj.
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Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku
od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw:
o ustawa wprowadza zmiany w ustawie o podatku
od towarów i usług, nakierowane na uszczelnienie
systemu VAT oraz zmiany w Ordynacji podatkowej
związane z uwzględnieniem Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki w katalogu podmiotów, którym mogą być
udostępniane informacje objęte tajemnicą skarbową;
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o ustawa wejdzie w życie co do zasady z dniem 1 września
2019 r.;
o w dniu 29 lipca 2019 r. Prezydent podpisał ustawę;
o tekst ustawy dostępny jest tutaj.



Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu
rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych
innych ustaw:
o ustawa powstała w celu przyspieszenia procesu
inwestycyjno-budowlanego
dla
infrastruktury
telekomunikacyjnej, obniżenia kosztów budowy oraz
eksploatacji nowoczesnych sieci telekomunikacyjnych,
a także zwiększenia możliwości wykorzystania istniejącej
infrastruktury technicznej na cele telekomunikacyjne,
w tym obniżenia kosztów uzyskiwania dostępu do niej;
o ustawa wejdzie w życie co do zasady po upływie 30 dni
od dnia ogłoszenia;
o w dniu 5 lipca 2019 r. ustawa została przekazana
do Senatu;
o tekst ustawy dostępny jest tutaj.

Polska Rada Centrów Handlowych / Polish Council of Shopping Centres
ul. Nowogrodzka 50, 00-695 Warszawa
tel./fax: +48 22 629 23 81, e-mail: prch@prch.org.pl

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000227312, NIP 534-22-89-555, Regon 140066364



Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks
postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
o ustawa stanowi kompleksową reformę procedury
cywilnej, obejmującą m.in. zwolnienie z opłat sądowych
osób mniej zamożnych oraz pracowników, którzy
dochodzą swoich praw od pracodawców, niższe koszty
dla ofiar nieuczciwych sprzedawców, a także
wprowadzenie wielu rozwiązań służących rozstrzyganiu
znacznej części spraw już na pierwszej rozprawie
i skrócenie drogi obywateli do sądów – sprawy mają się
toczyć niedaleko miejsca ich zamieszkania, a także
automatyczne wyłączenie sędziów i całych sądów
w sytuacji, gdy ich bezstronność może być
kwestionowana;
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o ustawa wejdzie w życie co do zasady po upływie
3 miesięcy od dnia ogłoszenia;
o w dniu 24 lipca 2019 r. Prezydent podpisał ustawę;
o tekst ustawy dostępny jest tutaj.



Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę:
o ustawa dotyczy rozszerzenia katalogu składników
wynagrodzenia, które nie są uwzględniane przy
obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika
porównywanego
z
wysokością
minimalnego
wynagrodzenia za pracę, o dodatek za staż pracy;
o ustawa wejdzie w życie co do zasady z dniem 1 stycznia
2020 r.;
o w dniu 23 lipca 2019 r. ustawa została przekazana
do Senatu;
o tekst ustawy dostępny jest tutaj.
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Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek
handlowych oraz niektórych innych ustaw:
o ustawa dotyczy zwiększenia przejrzystości oraz
efektywności wymiany informacji w sprawach
podatkowych, zgodnie ze standardami Organizacji
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) –
administracja podatkowa będzie miała możliwość
pozyskania oraz wymiany informacji o udziałowcach
spółek akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych,
dysponujących
akcjami
na
okaziciela
(tzw. dematerializacja akcji);
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o ustawa wejdzie w życie co do zasady z dniem 1 stycznia
2021 r.;
o w dniu 23 lipca 2019 r. ustawa została przekazana
do Senatu;
o tekst ustawy dostępny jest tutaj.



Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw
w celu ograniczenia zatorów płatniczych:
o ustawa wprowadza rozwiązania mobilizujące dłużników
transakcji handlowych (przedsiębiorców i podmioty
publiczne) do dokonywania zapłaty w ustalonym
terminie, jak również zniechęca do narzucania przez
nich nieuzasadnionych, wydłużonych terminów zapłaty;
o ustawa wejdzie w życie co do zasady z dniem 1 stycznia
2020 r.;
o w dniu 23 lipca 2019 r. ustawa została przekazana
Prezydentowi do podpisu;
o tekst ustawy dostępny jest tutaj.
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Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku
od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw:
o ustawa dotyczy m.in. wprowadzenia nowej matrycy
stawek VAT, zmian w systemie ryczałtowym dla
rolników, obligatoryjnego stosowania mechanizmu
podzielonej płatności (MPP) oraz odpowiedzialności
podatkowej;
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o ustawa wejdzie w życie co do zasady z dniem 1 listopada
2019 r.;
o w dniu 23 lipca 2019 r. ustawa została przekazana
do Senatu;
o tekst ustawy dostępny jest tutaj.



Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek
handlowych oraz niektórych innych ustaw:
o ustawa wprowadza do obrotu prawnego nowy typ
spółki kapitałowej – prostą spółkę akcyjną (PSA),
co ułatwi podejmowanie i prowadzenie działalności
gospodarczej oraz zwiększy możliwości inwestycyjne
polskich przedsiębiorców, którzy często konkurują
z firmami działającymi na podstawie korzystniejszych
przepisów w innych krajach;
o ustawa wejdzie w życie z dniem 1 marca 2020 r.;
o w dniu 23 lipca 2019 r. ustawa została przekazana
Prezydentowi do podpisu;
o tekst ustawy dostępny jest tutaj.
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Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek
handlowych:
o ustawa wprowadza możliwość przeprowadzenia
zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej (wideokonferencji);
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o ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia;
o w dniu 23 lipca 2019 r. ustawa została przekazana
do Senatu;
o tekst ustawy dostępny jest tutaj.



Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw
w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych:
o ustawa wprowadza szereg zmian o charakterze
proceduralnym, których celem jest wyeliminowanie
nadmiernych
obciążeń,
w
szczególności
dla
przedsiębiorców;
o dodatkowo, w ustawie zawarto regulacje dotyczące
sukcesji przedsiębiorstwa;
o ustawa – w zasadniczym zakresie – wejdzie w życie
1 stycznia 2020 r. ;
o w dniu 31 lipca 2019 r. ustawa została przyjęta przez
Sejm;
o tekst ustawy dostępny jest tutaj.
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b) Przedstawione projekty aktów prawnych


Rządowy projekt ustawy – Prawo zamówień publicznych:
o projekt dotyczy kompleksowego uregulowania materii
zamówień
publicznych
stanowiących
umowy
o charakterze odpłatnym zawierane pomiędzy
zamawiającymi a wykonawcami, których przedmiotem
jest nabycie przez zamawiającego robót budowlanych,
dostaw lub usług od wybranego wykonawcy;
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o ustawa miałaby wejść w życie z dniem 1 stycznia
2021 r.;
o w dniu 19 lipca 2019 r. odbyło się I czytanie projektu
ustawy na posiedzeniu Sejmu;
o projekt został skierowany do Komisji Nadzwyczajnej
do spraw deregulacji z terminem przedstawienia
sprawozdania do dnia 29 sierpnia 2019 r.;
o treść projektu dostępny jest tutaj.



Rządowy projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę –
Prawo zamówień publicznych:
o projekt dotyczy określenia zasad wprowadzenia
do systemu prawa nowoprojektowanej ustawy - Prawo
zamówień publicznych;
o ustawa miałaby wejść w życie z dniem 1 stycznia
2021 r.;
o w dniu 19 lipca 2019 r. odbyło się I czytanie projektu
ustawy na posiedzeniu Sejmu;
o projekt został skierowany do Komisji Nadzwyczajnej
do spraw deregulacji z terminem przedstawienia
sprawozdania do dnia 29 sierpnia 2019 r.;
o treść projektu dostępny jest tutaj.
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Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo własności
przemysłowej:
o projekt dotyczy wyeliminowania wskazanych przez
środowiska związane z własnością przemysłową błędów
w zakresie implementacji dyrektywy 2004/48/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia
2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności
intelektualnej;
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o projekt ma na celu również dostosowanie przepisów
do Konwencji o udzielaniu patentów europejskich,
sporządzonej w Monachium w dniu 5 października 1973
roku oraz Układu o współpracy patentowej,
sporządzonego w Waszyngtonie w dniu 19 czerwca
1970 roku;
o ustawa miałaby wejść w życie po upływie 3 miesięcy
od dnia ogłoszenia;
o w dniu 9 lipca 2019 r. projekt wpłynął do Sejmu;
o treść projektu dostępny jest tutaj.



Rządowy projekt ustawy zmieniającej ustawę o podatku
dochodowym od osób fizycznych oraz ustawę o zmianie ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych
innych ustaw:
o projekt dotyczy obniżenia kosztów pracy przez
co najmniej dwukrotne podniesienie kosztów uzyskania
przychodów dla pracowników oraz obniżenia stawki
podatku PIT z 18% do 17%;
o ustawa miałaby wejść w życie co do zasady z dniem
1 października 2019 r.;
o w dniu 26 lipca 2019 r. projekt wpłynął do Sejmu;
o treść projektu dostępny jest tutaj.
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Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony
środowiska:
o projekt dotyczy transpozycji do polskiego prawa
dyrektywy Komisji (UE) 2015/996 z dnia 16 maja 2015 r.
ustanawiającej wspólne metody oceny hałasu zgodnie
z dyrektywą 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady oraz usunięcia uchybień w transpozycji dyrektywy
2002/49/WE odnoszącej się do oceny i zarządzania
poziomem hałasu w środowisku;
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o ustawa miałaby wejść w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia;
o w dniu 29 lipca 2019 r. projekt wpłynął do Sejmu;
o treść projektu dostępny jest tutaj.



Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym
podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych
przez osoby fizyczne:
o celem projektowanej regulacji jest wdrożenie aktualnie
obowiązującej PKWiU 2015 do przepisów o podatku
dochodowym;
o zmiany będą miały charakter dostosowawczy,
polegający na przyporządkowaniu nowych symboli
i nazw grupowań PKWiU, bez merytorycznej zmiany
przepisów podatkowych;
o ustawa miałaby wejść w życie z dniem 1 stycznia
2020 r.;
o aktualnie projekt znajduje się na etapie opiniowania;
o treść projektu dostępny jest tutaj.
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c) Interpelacje, zapytania, pytania i oświadczenia poselskie, a także informacje
bieżące rozpatrywane w analizowanym okresie
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Interpelacja nr 32512 w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja
podatkowa, czyli tzw. nowej matrycy VAT (autor: Kamil
Bortniczuk, Prawo i Sprawiedliwość):
o przedmiotowa interpelacja dotyczy zmian mających
na celu wprowadzenie tzw. nowej matrycy VAT;
o na dzień sporządzenia niniejszego Raportu brak jest
odpowiedzi na interpelację;
o informacje dotyczące interpelacji dostępne są tutaj.



Interpelacja nr 32557 w sprawie usługi Twój e-PIT (autorzy:
Maciej Masłowski, Paweł Szramka, Paweł Skutecki, Józef
Brynkus, Kukiz’15):
o przedmiotowa interpelacja dotyczy statystyk w zakresie
korzystania z usługi Twój e-PIT;
o na dzień sporządzenia niniejszego Raportu brak jest
odpowiedzi na interpelację;
o informacje dotyczące interpelacji dostępne są tutaj.



Interpelacja nr 32671 w sprawie problemów związanych
z zatrudnianiem cudzoziemców (autor: Kazimierz Matuszny,
Prawo i Sprawiedliwość):
o przedmiotowa
interpelacja
dotyczy
opóźnień
w wydawaniu pozwoleń na pobyt i pracę na terenie RP
dla cudzoziemców;
o na dzień sporządzenia niniejszego Raportu brak jest
odpowiedzi na interpelację;
o informacje dotyczące interpelacji dostępne są tutaj.
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Interpelacja nr 32685 w sprawie liczby i jakości wydawanych
indywidualnych interpretacji podatkowych (autor: Arkadiusz
Marchewka, Platforma Obywatelska-Koalicja Obywatelska):
o na dzień sporządzania niniejszego Raportu brak jest
treści interpelacji na stronie Sejmu;
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o na dzień sporządzenia niniejszego Raportu brak jest
odpowiedzi na interpelację;
o informacje dotyczące interpelacji dostępne są tutaj.



Interpelacja nr 32689 w sprawie norm dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy cudzoziemców (autor: Arkadiusz
Marchewka, Platforma Obywatelska-Koalicja Obywatelska):
o na dzień sporządzania niniejszego Raportu brak jest
treści interpelacji na stronie Sejmu;
o na dzień sporządzenia niniejszego Raportu brak jest
odpowiedzi na interpelację;
o informacje dotyczące interpelacji dostępne są tutaj.



Interpelacja nr 32730 w sprawie przestrzegania praw
pracowników z niepełnosprawnościami (autor: Anna Elżbieta
Sobecka, Prawo i Sprawiedliwość):
o na dzień sporządzania niniejszego Raportu brak jest
treści interpelacji na stronie Sejmu;
o na dzień sporządzenia niniejszego Raportu brak jest
odpowiedzi na interpelację;
o informacje dotyczące interpelacji dostępne są tutaj.
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Interpelacja nr 32764 w sprawie opłaty recyklingowej (autorzy:
Norbert Kaczmarczyk, Maciej Masłowski, Paweł Skutecki, Paweł
Szramka, Kukiz’15):
o na dzień sporządzania niniejszego Raportu brak jest
treści interpelacji na stronie Sejmu;
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o na dzień sporządzenia niniejszego Raportu brak jest
odpowiedzi na interpelację;
o informacje dotyczące interpelacji dostępne są tutaj.



Interpelacja nr 32779 w sprawie zajęcia konta bankowego
przedsiębiorcy w trybie postępowania egzekucyjnego
w administracji (autor: Katarzyna Osos, Platforma ObywatelskaKoalicja Obywatelska):
o na dzień sporządzania niniejszego Raportu brak jest
treści interpelacji na stronie Sejmu;
o na dzień sporządzenia niniejszego Raportu brak jest
odpowiedzi na interpelację;
o informacje dotyczące interpelacji dostępne są tutaj.



Interpelacja nr 32822 w sprawie wydawania zezwoleń na pracę
cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej (autor:
Małgorzata
Pępek,
Platforma
Obywatelska-Koalicja
Obywatelska):
o na dzień sporządzania niniejszego Raportu brak jest
treści interpelacji na stronie Sejmu;
o na dzień sporządzenia niniejszego Raportu brak jest
odpowiedzi na interpelację;
o informacje dotyczące interpelacji dostępne są tutaj.
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Interpelacja nr 32843 w sprawie stawki za 1 kilometr przebiegu
pojazdu prywatnego używanego przez pracowników do celów
służbowych jaką powinien pokryć pracodawca (autor: Kazimierz
Matuszny, Prawo i Sprawiedliwość):
o na dzień sporządzania niniejszego Raportu brak jest
treści interpelacji na stronie Sejmu;
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o na dzień sporządzenia niniejszego Raportu brak jest
odpowiedzi na interpelację;
o informacje dotyczące interpelacji dostępne są tutaj.



Interpelacja nr 32851 w sprawie skutków zmian w podatku PIT
(autor: Paweł Pudłowski, Platforma Obywatelska-Koalicja
Obywatelska):
o na dzień sporządzania niniejszego Raportu brak jest
treści interpelacji na stronie Sejmu;
o na dzień sporządzenia niniejszego Raportu brak jest
odpowiedzi na interpelację;
o informacje dotyczące interpelacji dostępne są tutaj.



Interpelacja nr 32899 w cen gazu (autor: Marta Kubiak, Prawo
i Sprawiedliwość):
o na dzień sporządzania niniejszego Raportu brak jest
treści interpelacji na stronie Sejmu;
o na dzień sporządzenia niniejszego Raportu brak jest
odpowiedzi na interpelację;
o informacje dotyczące interpelacji dostępne są tutaj.
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Zapytanie nr 9557 w sprawie pracy osób niepełnosprawnych
(zgłaszający: Joanna Borowiak, Lidia Burzyńska, Elżbieta Duda,
Krystyna
Wróblewska,
Platforma
Obywatelska-Koalicja
Obywatelska):
o przedmiotowe zapytanie dotyczy m.in. możliwości
wprowadzenia zwolnienie pracodawców z płacenia
składek ZUS za pracownika z orzeczonym stopniem
niepełnosprawności w stopniu lekkim, umiarkowanym
bądź znacznym;
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o na dzień sporządzenia niniejszego Raportu brak jest
odpowiedzi na zapytanie;
o informacje dotyczące zapytania dostępne są tutaj.



Zapytanie nr 9612 w sprawie rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów Kodeksu pracy
dotyczących obowiązków pracodawców względem zapewnienia
pracownikom toalet (zgłaszający: Bogdan Latosiński, Prawo
i Sprawiedliwość):
o na dzień sporządzania niniejszego Raportu brak jest
treści zapytania na stronie Sejmu;
o na dzień sporządzenia niniejszego Raportu brak jest
odpowiedzi na zapytanie;
o informacje dotyczące zapytania dostępne są tutaj.
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Zapytanie nr 9619 w sprawie oświadczenia dotyczącego niższych
cen energii (zgłaszający: Mirosław Maliszewski, Polskie
Stronnictwo Ludowe - Koalicja Polska):
o na dzień sporządzania niniejszego Raportu brak jest
treści zapytania na stronie Sejmu;
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o na dzień sporządzenia niniejszego Raportu brak jest
odpowiedzi na zapytanie;
o informacje dotyczące zapytania dostępne są tutaj.



Zapytanie nr 9627 w sprawie zapewnienia energii elektrycznej
(zgłaszający: Mirosław Maliszewski, Polskie Stronnictwo
Ludowe - Koalicja Polska):
o na dzień sporządzania niniejszego Raportu brak jest
treści zapytania na stronie Sejmu;
o na dzień sporządzenia niniejszego Raportu brak jest
odpowiedzi na zapytanie;
o informacje dotyczące zapytania dostępne są tutaj.
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d) Inne informacje
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Z informacji zawartych w artykułach prasowych wynika, że
Ministerstwo Finansów pracuje nad wprowadzeniem w Polsce
podatku od usług cyfrowych. Nowa danina obowiązywać by
miała od 1 stycznia 2020 r. Do zapłaty nowego podatku
najprawdopodobniej zobowiązane będą największe podmioty
prowadzące swoją działalność w Internecie. Nie wiadomo
jednak, czy podatkiem nie zostanie objęta także działalność
polegająca na sprzedaży dóbr i usług w Internecie.
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III.

MONITORING DLA PODMIOTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ HANDLEM
a) Ustawy uchwalone na lipcowych posiedzeniach Sejmu


Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu
żywności:
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o celem ustawy jest wprowadzenie mechanizmów
mających na celu zapobieganie marnowaniu żywności
poprzez m.in.: nałożenie obowiązku zawarcia
z organizacją pozarządową umowy dotyczącej
nieodpłatnego przekazywania żywności na cele
społeczne, wprowadzenie opłat oraz kar za marnowanie
żywności;
o ustawa wejdzie w życie co do zasady po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia;
o w dniu 23 lipca 2019 r. ustawa została przekazana
do Senatu;
o tekst ustawy dostępny jest tutaj.
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b) Przedstawione projekty aktów prawnych
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Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku
od sprzedaży detalicznej:
o celem projektowanej regulacji jest przywrócenie
stosowania ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej
do przychodów ze sprzedaży detalicznej osiągniętych
od dnia 1 września 2019 r.;
o w projekcie zaproponowano, że podatnicy tego podatku
będą obowiązani od dnia 1 września 2019 r. składać
właściwemu
naczelnikowi
urzędu
skarbowego,
deklaracje podatkowe o wysokości podatku (PSD-1) –
do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego
będzie dotyczył podatek, nie będą oni jednak
zobowiązani do wpłacania podatku na rachunek
właściwego urzędu skarbowego za miesięczne okresy
rozliczeniowe, w przypadku których przedłużone
zostaną terminy płatności;
o ustawa miałaby wejść w życie z dniem 1 września
2019 r.;
o aktualnie projekt został skierowany do rozpatrzenia przez
Radę Ministrów;
o treść projektu dostępny jest tutaj.
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c) Interpelacje, zapytania, pytania i oświadczenia poselskie, a także informacje
bieżące rozpatrywane w analizowanym okresie
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Interpelacja nr 32677 w sprawie ustawy o przeciwdziałaniu
marnowaniu żywności (autor: Barbara Dolniak, Platforma
Obywatelska-Koalicja Obywatelska):
o na dzień sporządzania niniejszego Raportu brak jest
treści interpelacji na stronie Sejmu;
o na dzień sporządzenia niniejszego Raportu brak jest
odpowiedzi na interpelację;
o informacje dotyczące interpelacji dostępne są tutaj.



Interpelacja nr 32686 w sprawie kontroli jakości handlowej
artykułów rolno-spożywczych i kar pieniężnych nakładanych
na polskich importerów takich artykułów (autor: Arkadiusz
Marchewka, Platforma Obywatelska-Koalicja Obywatelska):
o na dzień sporządzania niniejszego Raportu brak jest
treści interpelacji na stronie Sejmu;
o na dzień sporządzenia niniejszego Raportu brak jest
odpowiedzi na interpelację;
o informacje dotyczące interpelacji dostępne są tutaj.



Interpelacja nr 32725 w sprawie w sprawie nadzoru UOKiK nad
prezentacją cen produktów (autor: Artur Szałabawka, Prawo
i Sprawiedliwość):
o na dzień sporządzania niniejszego Raportu brak jest
treści interpelacji na stronie Sejmu;
o na dzień sporządzenia niniejszego Raportu brak jest
odpowiedzi na interpelację;
o informacje dotyczące interpelacji dostępne są tutaj.
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Zapytanie nr 9635 w sprawie zmiany oznaczeń stawek VAT
na kasach fiskalnych (zgłaszający: Zofia Czernow, Artur Gierada,
Marta Bolbik, Rafał Grupiński, Maria Małgorzata Janyska,
Michał Jaros, Magdalena Kochan, Agnieszka KołaczLeszczyńska, Izabela Leszczyna, Tomasz Piotr Nowak, Grzegorz
Raniewicz, Krystyna Skowrońska, Michał Szczerba, Bożena
Szydłowska, Jarosław Urbaniak, Monika Wielichowska,
Platforma Obywatelska-Koalicja Obywatelska):
o na dzień sporządzania niniejszego Raportu brak jest
treści zapytania na stronie Sejmu;
o na dzień sporządzenia niniejszego Raportu brak jest
odpowiedzi na zapytanie;
o informacje dotyczące zapytania dostępne są tutaj.

Polska Rada Centrów Handlowych / Polish Council of Shopping Centres
ul. Nowogrodzka 50, 00-695 Warszawa
tel./fax: +48 22 629 23 81, e-mail: prch@prch.org.pl

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000227312, NIP 534-22-89-555, Regon 140066364

d) Inne informacje
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Jednym z zaprezentowanych przez Koalicję ObywatelskąPlatformę Obywatelską postulatów w trakcie odbywającego się
w lipcu 2019 r. forum programowego było zniesienie zakazu
handlu w niedziele. Co jednak istotne, największa partia
opozycyjna nie przedstawiła ani konkretnego projektu zmian
w przepisach, ani też nie odniosła się do faktu, że od 1 stycznia
2020 r. placówki handlowe będą zamknięte zasadniczo
we wszystkie niedziele, co wymusza konieczność szybkiego
procedowania ewentualnych zmian w przepisach.
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IV.

MONITORING DLA PODMIOTÓW ZWIĄZANYCH Z RYNKIEM NIERUCHOMOŚCI
KOMERCYJNYCH
a) Ustawy uchwalone na lipcowych posiedzeniach Sejmu
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Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz
niektórych innych ustaw:
o ustawa dotyczy zmiany reguły wydatkowej dotyczącej
środków pieniężnych Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej;
o ustawa wejdzie w życie co do zasady po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia;
o w dniu 24 lipca 2019 r. Prezydent podpisał ustawę;
o tekst ustawy dostępny jest tutaj.



Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw:
o ustawa dotyczy m.in. wzmocnienia kontroli gmin nad
gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym
nadzoru nad firmami odbierającymi odpady komunalne;
o ustawa wprowadza m.in. możliwość dobrowolnego
przystąpienia właścicieli nieruchomości komercyjnych
do
zorganizowanego
przez
gminę
systemu
gospodarowania odpadami;
o ustawa wejdzie w życie co do zasady po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia;
o w dniu 23 lipca 2019 r. ustawa została przekazana
Prezydentowi do podpisu;
o tekst ustawy dostępny jest tutaj.
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Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności
osobom ze szczególnymi potrzebami:
o ustawa dotyczy poprawy dostępności podmiotów
publicznych, dzięki której osoby ze szczególnymi
potrzebami w sposób możliwie samodzielny będą mogły
korzystać z usług publicznych;
o do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi
potrzebami, w zakresie określonym w umowie,
obowiązane będą także podmioty inne niż publiczne,
realizujące zadanie finansowane z udziałem środków
publicznych
na
podstawie
umowy
zawartej
z podmiotem publicznym;
o ustawa wejdzie w życie co do zasady po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia;
o w dniu 23 lipca 2019 r. ustawa została przekazana
do Senatu;
o tekst ustawy dostępny jest tutaj.
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b) Interpelacje, zapytania, pytania i oświadczenia poselskie, a także informacje
bieżące rozpatrywane w analizowanym okresie
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Interpelacja nr 32577 w sprawie sytuacji pracowników branży
ochroniarskiej (autorzy: Norbert Kaczmarczyk, Maciej
Masłowski, Paweł Szramka, Paweł Skutecki, Kukiz’15):
o przedmiotowa interpelacja dotyczy sytuacji związanej
z zatrudnianiem pracowników w branży ochroniarskiej;
o na dzień sporządzenia niniejszego Raportu brak jest
odpowiedzi na interpelację;
o informacje dotyczące interpelacji dostępne są tutaj.



Interpelacja nr 32910 w sprawie wydania zgody na odstępstwo
od przepisów techniczno-budowlanych (autor: Małgorzata
Pępek, Platforma Obywatelska-Koalicja Obywatelska):
o na dzień sporządzania niniejszego Raportu brak jest
treści interpelacji na stronie Sejmu;
o na dzień sporządzenia niniejszego Raportu brak jest
odpowiedzi na interpelację;
o informacje dotyczące interpelacji dostępne są tutaj.
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